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STEENWIJK KRIJGT POORTVORMIGE 
NIEUWE DOLDERBRUG ir. A. Kok, ir. N. Degenkamp, ir. P. van Meir

Ontwerpbureau ipv Delft heeft de meervoudige 
aanbesteding voor een nieuwe verkeersbrug in 

Steenwijkerland gewonnen. Het winnende ontwerp 
voor de Dolderbrug is opvallend sober en strak. Naar 

verwachting wordt de brug binnen een jaar gereali-
seerd. De nieuwe brug zal de huidige hefbrug over het 
Dolderkanaal vervangen. Belangrijkste uitgangspunt 
voor het ontwerp was de wens van de gemeente om 
de vaste brug in de toekomst met eenvoudige aanpas-
singen alsnog beweegbaar te maken. Het ontwerp van 
ipv Delft in samenwerking met Technisch Adviesbureau 
Sliedrecht oogt daarom als beweegbare brug. De brug 
bestaat uit twee stalen portalen van circa tien bij tien 
meter. In tegenstelling tot de bestaande hefbrug over-
bruggen de portalen niet de weg, maar het water. Daar-
bij loopt aan de ene kant het fietspad onder het portaal 
door, en aan de andere kant van de brug zowel fiets- als 
voetpad. Deze schuine, asymmetrische plaatsing levert 
het beeld op van een openstaande poort. 
De detaillering kreeg veel aandacht. Zo is in de 

portalen ruimte voor alle benodigde bekabeling en in-
tegrale verlichting. Hierdoor is een zinker of mantelbuis 
in de vaargeul niet nodig. De portalen bieden verder 
ruimte voor het eventuele toekomstige bewegingswerk, 
zodat een machinekelder overbodig is. Verder zorgt 
verticale belijning in de zijvlakken van de staanders voor 
een optisch versmallingseffect en maakt geïntegreerde 
verlichting de brug ook ‘s nachts goed zichtbaar en 
herkenbaar. Dankzij de keuze voor strijklicht heeft de 
omgeving geen last van lichtvervuiling. Het sobere la-
mellenhekwerk kan in de toekomst worden beëindigd 
door de kasten van de afsluitbomen. 
De gemeente Steenwijkerland zegt in het juryrapport 
vooral de sterke poortwerking van het ontwerp en de 
uitstraling van de brug bij dag en nacht te waarderen. 
Ook vond de jury het ontwerp goed doordacht met 
betrekking tot onderhoud. 
Volgens de planning start de bouw dit najaar en is de 
Dolderbrug in het voorjaar van 2010 gereed. 
(Meer informatie: ipv Delft, 015 7502570.)


